
De mannelijke genitaliën der

Nederlandsch Indische Anophelinen,

door

N. H. SWELLENGREBEL.

Het ondervolgende is te beschouwen als een aanvulling

op een voorgaand artikel l

) en is gewijd aan de beschrijving

der mannelijke genitaliën der Ned. Indische Anophelinen,

voor zoover die uit Christophers' beschrijving 2
) niet

reeds bekend zijn, of mijn vondsten van zijn beschrijving

afwijken. Van de soorten S. aitkenii var larv. papuae, My.

minima, N. scliüffncri zijn deze organen nog niet bekend.

Bij S. aitkenii (typische vorm), M. sinensis, M. barbirostris,

Ne. leucosphyra, Ne. pnnctulata var. te s sciata, My. aconita,

N. fuliginosus, N. karzväri en N. tnaculatiis klopt

Christophers' beschrijving voldoende met de mijne,

dat ik daarvoor naar zijn artikel kan verwijzen. Anders is

het met die organen bij de trits My. ludlowi —rossii —vaga.

In verband daarmede merkt C. op dat, hoewel die genitalia

bij de soortsonderscheiding der Anophelinen meestal niet

van veel hulp zijn, dit hier juist wél het geval is : »The

genital characters of A. rossii GILES and A. rossii var.

indefinatà" (lees : A. vagus) „seem to suggest two species,

rather than that the one is a variety from the other. On
genital characters again A. ludlowi Theob. is distinct

from A. rossii Giles". Deze meening is gegrond op

kenmerken die hieronder (tabel I) zijn weergegeven.

In deze tabel zijn naast Christophers' opgaven de mijne

1

)
SWELLENGREBELen SWELLENGREBEL—DE GRAAF. Tijdschr. V.

Entomologie, deel 63, p. 96, 1920.
2

)
Christophers, Indian Jrnl. of Medic. Res. Vol. 3, p. 371, 1915.
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geplaatst. Men ziet eruit dat, al komen de laatsten soms

wel met de eersten overeen, de verhoudingen der lengten

van haren, thecabladen, theca en grijptang ]

) zoozeer

wisselen, dat men dan toch aan de andere morphologische

verschillen der soorten veel meer heeft.

Van de volgende soorten of variëteiten werd tot uu toe

(voor zoover mij bekend) een beschrijving der mann, genita-

liën gemist :

Myzorhynchus sinensis Wied. var. separatus Leic. (fig. i
2

)

Grijptang met lateraal haar en claspetteborstels als in

Fig. i.

harpago rechts. theca. uitsteeksel

9 e segment.

M. sinensis. Harpago met drie lobben, de ventrale met een

kolf, de middelste met haartjes zonder papil, de dorsale

evenzoo en bovendien met twee groote haren, de grootste

ruim twee maal zoolang als de kolf, de kleinste 3
/ 4

van de

eerste (bij M. sinensis ontbreekt de middenlob). Bladen der

theca aan één zijde fijn gezaagd, lengte van het langste

blad 0.6 van theca (bij M. sinensis : gaafrandig en lengte

0.3 van theca). Ventrale uitsteeksel van 9
de segment kort

(half zoo lang als bij M. sinensis) en niet kolfvormig.

Myzorhynchus barbirostris v. D. Wulp var. larv. pallidus

l
) Onder grijptang wordt hier verstaan het mannelijke grijpende

orgaan, zonder de apicale haak.

*) Alle figuren zijn met dezelfde vergrooting geteekend, nml. het

overzichtsbeeld met Leitz obj. 3, ocul. 4 en de détails met obj. 6 en

ocul. 1. De aanwijzingen „rechts" en „links" hebben betrekking op
't orgaan, zooals het bij het onderzoek moet liggen, nml. met de ventraal-

zijde naar boven.
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Sw. (fig. 2). De mann, genitalia onderscheiden zich van die

van M. barbirostris als volgt :

Fig. 2.

rechterhelft harpago links theca uitsteeksels

9
e segment

De harpago is duidelijk tweelobbig. Op de sterk gechi-

tiniseerde ventrale lob staat de kolf, op de dorsale twee

haren die in vorm en grootte ongeveer met de gelijknamige

in M. barbirostris overeenstemmen en een aantal haartjes

zonder papil (de harpago is bij M. barbirostris éénlobbig).

Fig. 3-

U^

linkerhelft theca en rechter harpago uitsteeksels
9e segment

De bladen der theca zijn minder forsch en slechts fijn ge-

zaagd. De lengte der theca is 0.6, van die der grijptang

(in M. barbirostris 0.8).

Myzorhynchus albotaeniatus Theob. (fig. 3) —De beharing
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van de claspette is als bij M. sinensis. Harpago tweelobbig,

de ventrale lob met een kolf, de dorsale met één haar, iets

langer dan de kolf; verder een aantal haartjes zonder papil.

Theca 0.5 van de grijptang, bladen gezaagd, 0.4 van de

theca. Ventrale uitsteeksels als in M. sinensis.

Beharing der grijptang, lengte der theca, tweelobbigheid

der harpago, ventrale uitsteeksels, komen met M. sinensis

overeen. Het gezaagd zijn der bladen en kortheid van het

tophaar op de harpago met M. barbirostris. Van beiden

en van M. barbirostris var. pallidus onderscheidt het orgaan

zich, doordat er maar één haar op de ventrale harpagolob

staat.

Fig. 4.

linkerhelft harpago links theca

Myzorhynchus umbrosus Theob. (fig. 4) —Als vorige soort,

met de volgende verschillen :

Alleen de binnenste claspetteborstel staat op een afzon-

derlijke verhevenheid. Het zijhaar der grijptang staat op een

derde der hoogte van den top Theca 0.4 van de grijptang,

bladen ongezaagd. Alleenstaand tophaar op ventralen top

van harpago tweemaal zoo lang als de kolf. Hiermede wordt

de gelijkenis met M. sinensis nog grooter, waarvan de soort

zich echter onderscheidt, doordat op de ventrale lob der

harpago maar één groot haar staat.

Stethomyia aitkenii James, var. larv. insulae flomm Sw.

(fig. 5). —De beharing van de grijptang als in 6". aitkenii.

De harpago is tweelobbig, de ventrale lob draagt 4 mes-

vormige borstels, vlak naast elkaar ; de dorsale lob een
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breede kolf en daarnaast een breed iets korter haar en

4—5 kleinere doch op papillen staande haartjes. Verder is

de harpago met haartjes zonder papille, bedekt. De theca

Fig. 5

linkerhelft harpagonen (de borstels

op rechtsche ventrale

lob afgesneden)

theca

is tot de top toe vrij stevig gechitiniseerd en draagt een

paar rudimentaire bladen. Het verschil met de gewone

5. aitkenii is gelegen in de kolf op den dorsalen top der

harpago, de kleinere op papillen staande haren aldaar en

de sterkere chitinisatie van den top der theca.

Myzomyia immaculata Theob. ]

)
(fig. 6) —Grijptang : Aan

Fig. 6.

linkerhelft thecaharpago links

de buitenzijde lange haren en schubben, aan de binnenzijde

een rij kleinere haren. Ventraalzijde naar den top toe kaal.

l
) In het artikel van SWELLENGREBELen SWELLENGREBEL—DE GRAAF

My. flava S\v. genoemd.
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Claspetteborstels vier, in één groep vereenigd, dicht daarbij

een veel langer maar dunner haar. Naar binnen toe nog

vier dikke korte en een aantal dunne haartjes. Harpago :

Eenlobbig, rond. Ventraal een kolf, op den top een haar,

ca. tweemaal zoo lang als de kolf, tusschen dit haar en de

kolf twee korte haren, 0.2 van het tophaar. Binnenzijde der

harpago bezet met haartjes zonder papillen. Theca 0.4 van

grijptang, met 5 bladen aan elke kant, 0.4 van theca.

Negende segment niet duidelijk, anale lob zonder chitine-

lijsten, reikende tot halverwege de grijptang.

Onderscheid met My. vaga is gelegen in de korte theca-

bladen, met My. rossiì in het korte haar der harpago

(hoewel er exemplaren van deze soort zijn waar dat haar

niet langer is) maar met My. ludloivì is er geen doorgaand

verschil. SWELLENGREBELen SWELLENGREBEL—DE GRAAF
vermoedden bij deze soort nadere verwantschap met My. vaga.

Dit vermoeden blijkt dus niet zoo geheel onjuist te zijn

geweest. In ieder geval heeft deze soort niets te maken met

de andere ongevlektvleugelige Anophelinen.

Nyssorhynchus annulipes Walker var. moluccensis Sw.

(fig- 7) ~~ Grijptang : Buitenzijde met schubben binnenzijde

Fig. 7.

linkerhelft harpago links theca

met dunne haren Distaal van de claspetteborstels is de

ventraalzijde kaal. Claspetteborstels : proximaal een groep

van drie, verderop distaalwaarts een alleenstaande borstel

en nog verder een dun en lang haar. Binnenwaarts van de
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vierden borstel een groep van 6 vrij dikke haren, dikker dan

de gelijknamige bij Ne. punctulata var. tesselata. Harpago :

met een kolf en een tophaar, iets langer dan de kolf.

Tusschen kolf en tophaar twee, buiten het laatste één haar,

0.3 —0.4 van het tophaar (bij punctulata ontbreken deze

haren of zijn zeer klein) Theca 0.4 van grijptang, met aan

elke zijde 7 bladen, 0.3 van theca. Negende segment met

stomppun.tige ventrale uitsteeksels. Anale lob rijkt tot

halverwege de grijptang en vertoont zwak gechi tiniseerde

zijlijsten.

Het type der mann, genitaliën dezer variëteit komt geheel

overeen met dat van C. koclii, Ne. punctulata var. tesselata

en Ne. leucospliyra, waarop trouwens reeds de morphologie

der imago wees, die alleen om de schubben op' het meso-

notum bij de Nyssorhynclii is ingedeeld, een aanwijzing te

meer hoe kunstmatig de op de schubbenverspreiding be-

rustende indeeling was.

Hier volgt als slot een dichotomische tabel (Tabel II) van

de ons bekende mann, genitalia der Ned. Indische Anophe-

linen, waarbij voor M. gigas, N. jamesi, en N. fuliginosus

var. nivipes gebruik is gemaakt van CHRISTOPHERS' be-

schrijving 1

).

Tabel II.

1. Claspetteborstels 2 2

Claspetteborstels 4 7

2. Harpago drielobbig, zonder kolf . J?, aitkenii

Harpago tweelobbig, met of zonder

kolf 3

Harpago eenlobbig, met kolf . . M. barbirostris

3. Harpago met kolf op dorsale lob . S. aitkeniivax.insulae

fiorimi

Harpago zonder kolf M. gigas

Harpago met ventrale kolf ... 4

4. Op dorsale lob van harpago één haar 5

Aldaar twee haren 6

l
) Er valt nauwelijks aan te twijfelen, dat vele der hier genoemde

onderscheidingskenmerken, tegenover een uitgebreider onderzoek even-

min stand zullen houden als dat het geval was bij de groep ludlowi-

rossii-vaça.
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5. Haar op harpago weinig langer

dan kolf M. albotaeniatus

Dit haar tweemaal zoolang als kolf M. nmbrosus

6. Langste haar op harpago weinig M. barèirostris var.

langer dan kolf pallidas

Dit haar twee maal zoolang als kolf M. sinensis

7. Claspetteborstels in één groep van

vier 8

Claspetteborstels in twee groepen,

van drie en van één .... 15

8. Harpago : verhoudinglengtetophaar

en haar daarbuiten : 0.4 - 0.8 . 9

Deze verhouding 0.2, of buitenhaar

ontbrekend 13

9. Deze verhouding 0.7 —0.8 ... 10

Deze verhouding 0.4 —0.5 ... 11

10. Geen haar op harpago binnen top-

haar, twee haren er buiten . . N. maculatus

Een haar binnen tophaar en een N. fuliginosns en N.

er buiten fuliginosns var.

nivipes

11. Haar op harpago binnen tophaar

0.4 van het laatste M. aconito.

Deze verhouding 0.7 12

12. Thecabladen 0.4 van theca . . N, karzvari

Thecabladen 0.25 van theca . . N. jamesi

13. Haar op harpago binnen tophaar

0.6 van het laatste M. aconita

Deze verhouding 0.3 of minder . 14

14. Thecabladen 0.6-0.7 van theca . M. vaga

Deze verhouding 0.3 —0.5 . . . My. rossii, My. Ind-

lozvi en My. imma-

culata

1 5

.

De drie haren op harpago buiten het

tophaar 3/4

—

1

/ 2
van het laatste C. kocht

Een lang of twee zeer korte haren

op harpago buiten het tophaar 16

16. Twee haren binnen het tophaar op N. annulipes var.

harpago moluccensis
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Geen haren binnen het tophaar . 17

17. Tophaar van harpago korter dan

kolf (0.8 ervan) Ne. leucosphyra

Dit haar langer dan kolf (1.3 ervan) Ne. punctulata var.

tcssclata


